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L’Acustik reuneix al festival Strenes
l’escena emergent del pop català
El programa de Lavanguardia.com premia el millor disc català del 2014

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El festival Strenes, que s’està des
envolupant a Girona des del pas
sat 10 d’abril, inclou entre la seva
variada oferta una nit dedicada a
la gira Acustik, un multiconcert
que acollirà aquesta nit el Teatre
Municipal a partir de les 21 ho
res.
En aquesta ocasió, la vetllada
musical tindrà com a fil conduc
tor la gala dels premis Acustik,
concedits per Lavanguardia.com
i que se celebren per primera ve
gada en la història del programa,
a dos mesos de complir els cinc
anys en antena. L’espectacle
comptarà amb les actuacions
musicals d’una dotzena dels mi
llors artistes catalans de l’any
passat, en gran mesura l’escena
emergent del pop català tret dels
casos de Lax’n’Busto o Cesk Frei
xas: Miquel Abras, Projecte Mut,
Joan Rovira, Cèlia Pallí, The
Crab Apples, Màia, Cybee, Bono
bos, Trast i Mireia Vilalta.
Directament lligat a l’anterior,
aquesta també serà la primera ve
gada que el programa Acustik La
Vanguardia organitza per prime

LAX'N'BUSTO

Els Lax’n Busto seran els encarregats de tancar la vetllada Acustik

ra vegada els seus propis premis
amb l’objectiu de reconèixer el
treball artístic dels músics i ban
des catalanes que van destacar
durant el passat 2014. Així, es do
naran a conèixer els dos grans

Serrat cantarà cinc nits
en un Grec que obrirà
la dansa de La Veronal
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Joan Manuel Serrat serà aquest
any un dels grans protagonistes
del Grec, el festival d’estiu de Bar
celona. El cantautor actuarà cinc
nits consecutives, del 4 al 8 de ju
liol, a l’amfiteatre grec de Mont
juïc –amb capacitat per a 2.000
espectadors– amb la seva gira An

tología desordenada. Serà un dels
plats forts d’un festival que ahir va
presentar la meitat de la seva pro
gramació i que aposta a fons per la
música: aquest juliol actuaran a
l’amfiteatre Diego el Cigala, Is
mael Serrano, Yann Tiersen, Els
Amics de les Arts, el fill de Clint
Eastwood, Kyle Eastwood, amb el
seu homenatge al jazz dels cin
quanta i els seixanta, Buika amb el

DIUMENGE, 19.04.15 — 18.00 h
Palau 100 Cambra — Sala de Concerts

guardons, millor disc de l’any i
millor Acustik de l’any –enregis
trament en format acústic d’un
tema a l’estudi multimèdia de La
vanguardia.com–, que han estat
triats en dues fases diferents al

nét d’Astor Piazzolla en una nit de
tango i, també, Jordi Savall amb
acords balcànics. Encara que, per
descomptat, al gran escenari de
Montjuïc hi haurà també dansa,
teatre i circ.
Ramon Simó, director del Grec,
va explicar que l’obertura oficial
l’1 de juliol –el 30 de juny hi haurà
una obertura popular amb dos
concerts a la plaça Margarida Xir
gu– anirà a càrrec d’una gran co
producció europea de dansa: Vo
rònia (el nom de la cova més pro
funda del món, a Geòrgia), la nova
creació de La Veronal. Una com
panyia amb seu a Barcelona capi
tanejada pel valencià Marcos Mo
rau que s’està menjant el món.
Vorònia la coprodueixen, entre
d’altres, el Théâtre National de
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(La bella molinera, sobre poemes de Wilhelm
Müller)
Preus: 30 i 40 euros
Informació i venda d’entrades:
902 442 882
taquilles@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat

de temes, començant amb la vo
calista Cèlia Pallí i acabant amb la
veterana banda Lax’n Busto, que
convidarà en l’última de les seves
cançons que s’hi sumin els seus
col∙legues de la nit.
Durant la vetllada, conduïda
pel periodista Albert Domènech,
presentador de l’Acustik La Van
guardia, hi haurà alguns mo
ments extramusicals que emfa
titzaran la dimensió també social
de la proposta. En un moment
donat, Domènech convidarà tot
el públic assistent que es posi
dret i salti, mostrant així el seu
suport a la campanya solidària
#botaxlainfancia promoguda des
de fa mesos per la Fundació Es
plai a favor dels nens sense recur
sos. Una de les fotos del moment
saltironant serà penjada per l’or

llarg de les passades setmanes:
una primera de vot popular a tra
vés del web, i una de posterior en
la qual un jurat format per perio
distes culturals especialitzats ha
decidit entre els finalistes els
guanyadors de cada categoria. En
la de millor àlbum català de l’any
es trobaven els discos de Joan
Dausà, Joana Serrat, Judit Ned
dermann, Els Amics de les Arts,
Txarango, Mussols, The Crab
Apples, Miquel Abras, Jordi Ni
nus i Projecte Mut. En el de mi
llors Acustik del 2014, es troba
ven els realitzats per Búhos,
Crossing, Cybee, Halldor Mar,
Izah, Joan Dausà, Jordi Ninus,
Judit Neddermann, Miquel
Abras i Joana Serrat.
L’aforament del teatre gironí
és de 500 persones (amb tota la
platea venuda des de fa dies) i
ahir a la tarda encara quedaven
algunes entrades en venda. L’en
trada a l’esdeveniment és molt
assequible, ja que val sis euros. I
ho és perquè l’esdeveniment s’es
tendrà al llarg de gairebé tres ho
res i mitja (inclòs un intermedi
d’un quart d’hora), durant les
quals tots els músics i grups par
ticipants interpretaran un parell

Entre les actuacions
destaquen les de Cybee,
The Crab Apples o Cèlia
Vallí, així com Lax’n
Busto i Cesk Freixas

Chaillot de París o el festival Tanz
im August de Berlín.
I a l’amfiteatre grec també es
veurà l’espectacular circ de la
Compagnie XY amb Il n’est pas
encore minuit... (Encara no és
mitjanit), hi haurà les millors es
cenes d’amor de Shakespeare
–amb dramatúrgia de Guillem
Jordi Graells i dirigides per Josep
Maria Mestres– i hi haurà un pe
culiar espectacle, Ninet’InfernO,
que uneix els sonets de Shakes
peare, la figura de l’actor fetitxe i

amant de Pasolini Nineto Davoli,
teatre, circ i l’OBC interpretant la
música del creador de tot aquest
muntatge, Roland Auzet.
A més de la programació de
l’amfiteatre, Simó va presentar la
música que hi haurà durant el fes
tival al Barts i el Jamboree, per on
passaran des d’Albert Pla amb
Fermín Muguruza i Refree en un
espectacle multimèdia titulat
Guerra, a Lambchop, Lila Downs,
el MotisChamorro Sextet, Juan
Perro o Paquito D’Rivera.c

ganització a les xarxes socials,
com a mitjà de recaptar fons.
L’Acustik compleix el proper
mes de juny cinc anys de trajec
tòria i ho està celebrant amb una
gira de concerts per diferents es
cenaris catalans, que va arrencar
l’agost passat a Figueres i que va
fer parada el mes de febrer a Sant
Cugat per presentar l’espectacle
de veus femenines unides contra
la violència masclista.c

